
াধাযণ প্রশ্নভূ 
 

অয়েয ংাত্র (আনকাভ ার্টির্পয়কট) 
 

১। অয়েয ংায়ত্রয জনয অয়ফদন কযয়ে য়র প্রয়োজনীে যমাগ্যো র্ক?  

উত্তযঃ অয়ফদনকাযীয়ক র্িভফয়েয ফার্ন্দা য়ে য়ফ। 

২। অয়েয ংায়ত্রয জনয অয়ফদন কযয়ে য়র র্ক র্ক ােক নর্িত্র প্রয়োজন? 

উত্তযঃ অয়েয ংায়ত্রয জনয অয়ফদন কযয়ে য়র র্নম্নর্রর্িে ােক নর্িত্র প্রয়োজনঃ   

 ফাস্থায়নয প্রভাণঃ  
এ র্ি  প্রদত্ত ফাস্থায়নয ংাত্র (য়যর্য়ির্িোর ার্টির্পয়কট)/ এর্ক/ ায়াটি/ ড্রাআর্বং রাআয়ি/ যযন 
কািি/ যকাযী র্যচেত্র/ যনাফার্নীয র্যচেত্র (র্িয়পি অআ র্ি কািি)/ যান কািি  
 অয়েয প্রভাণঃ  
যফেয়নয ংাত্র (যারার্য ার্টির্পয়কট), গ্রাভ প্রধান/ র্ভউর্নর্যার্রর্টয কাউর্িরয প্রদত্ত অয়েয প্রভাণত্র 
(আনকাভ প্রুপ), অেকয প্রদায়নয ংাত্র (অআ র্ট র্যটানি ার্টির্পয়কট) 
 অয়ফদনকাযীয ছর্ফ  
 
৩। অয়েয ংায়ত্রয জনয অয়ফদন কযয়ে য়র অয়ফদনকাযীয কে িযচ য়ফ? 
উত্তযঃ অয়েয ংায়ত্রয জনয অয়ফদন কযয়ে য়র যকায়না র্যয়লফা ংক্রান্ত ভূরয প্রদান কযয়ে য়ফ না।   
 
৪। অয়েয ংাত্রর্ট কের্দন ফর্ধ বফধ?  
উত্তযঃ ংাত্র প্রদায়নয োর্যি যিয়ক যফেিী ৩ ভা ফর্ধ অয়েয ংাত্রর্ট বফধ।  

 
ফাস্থায়নয ংাত্র (য়িার্ভাআর ার্টির্পয়কট) 

 
১। ফাস্থায়নয ংায়ত্রয জনয অয়ফদন কযয়ে য়র প্রয়োজনীে যমাগ্যো র্ক?  

উত্তযঃ অয়ফদনকাযীয়ক র্িভফয়েয ফার্ন্দা য়ে য়ফ। 

২। ফাস্থায়নয ংায়ত্রয জনয অয়ফদন কযয়ে য়র র্ক র্ক ােক নর্িত্র প্রয়োজন? 



উত্তযঃ ফাস্থায়নয ংায়ত্রয জনয অয়ফদন কযয়ে য়র র্নম্নর্রর্িে ােক নর্িত্র প্রয়োজনঃ   

 ফাস্থায়নয প্রভাণঃ বাড়া ফার্ড়য প্রাভাণয নর্িত্র (জর্ভয দর্রর/ ির্েোন/ ফার্ড়বাড়ায যর্দ)/ ফাস্তু জর্ভয 
প্রাভাণয নর্িত্র , এ র্ি  প্রদত্ত ফাস্থায়নয ংাত্র (য়যর্য়ির্িোর ার্টির্পয়কট)  

 র্যচেত্রঃ র্িয়পি অআ র্ি কািি / যান কািি / যকাযী অআ র্ি কািি / ায়াটি / ড্রাআর্বং রাআয়ি / 
র্নফিাচনী র্যচেত্র (আয়রকটয পয়টা অআয়ির্ির্ট কািি – এর্ক) / যযন কািি, র্ি র্জ এআচ র্ প্রদত্ত 
যগ্ািিা ংায়ত্রয (ার্টির্পয়কট) পয়টাকর্, যনাফার্নী/ র্ফ এ এপ/ র্ অয র্ এপ/ র্ অআ এ এপ/ 
এ এ র্ফ/ অআ র্ট র্ফ র্/ আ এপ অয প্রদত্ত কর যরটায়যয প্রেযর্েে (যায়টয়েি) পয়টাকর্, গ্রাভ 
ঞ্চায়েে প্রধান/ র্ফধােক (এভ এর এ)/ াংদ (এভ র্) প্রদত্ত ংাত্র (ার্টির্পয়কট)     

 জয়েয প্রভাণত্রঃ ভাধযর্ভক যীক্ষায যাির্ভট কািি / জয়েয ংায়ত্রয (ফািি ার্টির্পয়কট) পয়টাকর্   
 ছর্ফঃ ১ কর্ ায়াটি াআয়জয যর্িন ছর্ফ – প্রেযর্েে (যায়টয়েি)   
 
৩। ফাস্থায়নয ংায়ত্রয জনয অয়ফদন কযয়ে য়র অয়ফদনকাযীয কে িযচ য়ফ? 
উত্তযঃ ফাস্থায়নয ংায়ত্রয জনয অয়ফদন কযয়ে য়র যকায়না র্যয়লফা ংক্রান্ত ভূরয প্রদান কযয়ে য়ফ না।   
 

গৃ্ এফং নযানয র্নভিাণকভিীয়দয যফর্নর্পর্োর্য র্নফন্ধীকযণ (র্ফর্ডং যান্ড অদায কনস্ট্রাকন 
োকিাি যফর্নর্পর্োর্য যযর্জয়স্ট্রন) 

 
১। গৃ্ এফং নযানয র্নভিাণকভিীয়দয যফর্নর্পর্োর্য র্নফন্ধীকযণ র্যয়লফায জনয অয়ফদন কযয়ে য়র প্রয়োজনীে 

যমাগ্যো র্ক?  

উত্তযঃ গৃ্ এফং নযানয র্নভিাণকভিীয়দয যফর্নর্পর্োর্য র্নফন্ধীকযণ র্যয়লফায জনয অয়ফদন কযয়ে য়র 

অয়ফদনকাযীয়ক র্নম্নর্রর্িে যমাগ্যোভূ ূযণ কযয়ে য়ফঃ  

 অয়ফদনকাযীয়ক গৃ্ ফা নযানয র্নভিাণকভিী য়ে য়ফ, র্মর্ন যল ১ ফছয়য কভয়ক্ষ ৯০ র্দন র্নভিাণকায়মি 
র্নমুক্ত র্ছয়রন।    

 অয়ফদনকাযীয ফে ১৮ ফছয়যয যফী এফং ৬০ ফছয়যয কভ য়ে য়ফ।   
 
২। গৃ্ এফং নযানয র্নভিাণকভিীয়দয যফর্নর্পর্োর্য র্নফন্ধীকযণ র্যয়লফায জনয অয়ফদন কযয়ে য়র র্ক র্ক 

ােক নর্িত্র প্রয়োজন? 

উত্তযঃ গৃ্ এফং নযানয র্নভিাণকভিীয়দয যফর্নর্পর্োর্য র্নফন্ধীকযণ র্যয়লফায জনয অয়ফদন কযয়ে য়র 

র্নম্নর্রর্িে ােক নর্িত্র প্রয়োজনঃ   



 ফেয়য প্রভাণত্র – াাোর/ নার্িং যাভ/ র্ভউর্নর্যার্রর্ট/ ঞ্চায়েে কেৃিক প্রদত্ত জয়েয ংাত্র 
(ফািি ার্টির্পয়কট), র্ফদযারে েযায়গ্য ংাত্র (সু্কর র্রর্বং ার্টির্পয়কট), র্নফিাচনী র্যচেত্র (য়বাটায 
অআয়িনর্টর্ট কািি), যযন কািি, ড্রাআর্বং রাআয়ি আেযার্দয প্রেযর্েে নুকৃর্ে (যায়টয়েি কর্) 

 র্নয়োগ্কাযী/ এভ র্/ এভ এর এ/ যজরা র্যলয়দয বার্ধর্ে / র্র্রগুর্ড় ভকুভা র্যলয়দয যপ্রর্য়িণ্ট/ 
র্ভউর্নর্যার কয়িায়যয়নয যভেয/ যফায়যা কর্ভর্টয যচোযভযান/ ঞ্চায়েে র্ভর্ে প্রধান/ র্ভউর্নর্যার্রর্ট 
যচোযভযান ফা বাআ-যচোযভযান/ গ্রাভ ঞ্চায়েে প্রধান/ নুযনেভ ভূরয র্নযীক্ষক/ কৃর্ল-ংক্রান্ত নুযনেভ ভূরয 
র্নযীক্ষক/ দার্জির্রং যগ্ািিা র্র কাউর্িয়রয কাউর্িরয/ যম ফযফােী র্ভর্েয়ে (য়েি আউর্নেন) অয়ফদনকাযী 
র্নফন্ধীকৃে োয বার্ে ফা ম্পাদক প্রদত্ত ংাত্র (ার্টির্পয়কট) 

 ছর্ফ – ১ কর্ স্কযায়নয জনয  
 
৩। গৃ্ এফং নযানয র্নভিাণকভিীয়দয যফর্নর্পর্োর্য র্নফন্ধীকযণ র্যয়লফায জনয অয়ফদন কযয়ে য়র 
অয়ফদনকাযীয কে িযচ য়ফ? 
উত্তযঃ গৃ্ এফং নযানয র্নভিাণকভিীয়দয যফর্নর্পর্োর্য র্নফন্ধীকযণ র্যয়লফায জনয অয়ফদন কযয়ে য়র র্যয়লফা 
ংক্রান্ত ভূরয র্নম্নরূঃ   

 র্নফন্ধীকযণ ভূরয (যযর্জয়স্ট্রন র্প)- ২০ টাকা 
 চাাঁদা (াফর্িন র্প)- ৩০ টাকা  

 

র্যফন কভিীয়দয যফর্নর্পর্োর্য র্নফন্ধীকযণ (োিয়াটি োকিাি যফর্নর্পর্োর্য যযর্জয়স্ট্রন)  
 

১। র্যফন কভিীয়দয যফর্নর্পর্োর্য র্নফন্ধীকযণ র্যয়লফায জনয অয়ফদন কযয়ে য়র প্রয়োজনীে যমাগ্যো র্ক?  

উত্তযঃ র্যফন কভিীয়দয যফর্নর্পর্োর্য র্নফন্ধীকযণ র্যয়লফায জনয অয়ফদন কযয়ে য়র অয়ফদনকাযীয়ক 

র্নম্নর্রর্িে যমাগ্যোভূ ূযণ কযয়ে য়ফঃ  

 অয়ফদনকাযীয়ক র্যফন কভিী য়ে য়ফ।  
 অয়ফদনকাযীয ফে ১৮ ফছয়যয যফী এফং ৬০ ফছয়যয কভ য়ে য়ফ।   
 
২। র্যফন কভিীয়দয যফর্নর্পর্োর্য র্নফন্ধীকযণ র্যয়লফায জনয অয়ফদন কযয়ে য়র র্ক র্ক ােক নর্িত্র 

প্রয়োজন? 

উত্তযঃ র্যফন কভিীয়দয যফর্নর্পর্োর্য র্নফন্ধীকযণ র্যয়লফায জনয অয়ফদন কযয়ে য়র র্নম্নর্রর্িে ােক 

নর্িত্র প্রয়োজনঃ   

 



 ফেয়য প্রভাণত্র – াাোর/ নার্িং যাভ/ র্ভউর্নর্যার্রর্ট/ ঞ্চায়েে কেৃিক প্রদত্ত জয়েয ংাত্র 
(ফািি ার্টির্পয়কট), র্ফদযারে েযায়গ্য ংাত্র (সু্কর র্রর্বং ার্টির্পয়কট), র্নফিাচনী র্যচেত্র (য়বাটায 
অআয়িনর্টর্ট কািি), যযন কািি, ড্রাআর্বং রাআয়ি আেযার্দয প্রেযর্েে নুকৃর্ে (যায়টয়েি কর্)  

 র্নয়োগ্কাযী/ এভ র্/ এভ এর এ/ ংর্িষ্ট যজরায যজরা র্যলয়দয বার্ধর্ে / কর্ভনায / ংর্িষ্ট 
র্ভউর্নর্যার্রর্ট ফা কয়িায়যয়নয কাউর্িরয / ংর্িষ্ট যজরা র্যলদ ফা ঞ্চায়েে র্ভর্েয দয / ংর্িষ্ট 
গ্রাভ ঞ্চায়েে প্রধান / যাজয যকায়যয অর্ধকার্যক, নুযনেভ আনয়েক্টয য়দয / যম ফযফােী র্ভর্েয়ে 
(য়েি আউর্নেন) অয়ফদনকাযী র্নফন্ধীকৃে োয বার্ে ফা ম্পাদক  প্রদত্ত ংাত্র (ার্টির্পয়কট)  

 ছর্ফ – ১ কর্ স্কযায়নয জনয  
 ছর্ফ – প্রয়েযক র্নবিযীর দয়যয জনয ১ কর্ কয়য ( ঐর্িক)  
 

৩। র্যফন কভিীয়দয যফর্নর্পর্োর্য র্নফন্ধীকযণ র্যয়লফায জনয অয়ফদন কযয়ে য়র অয়ফদনকাযীয কে িযচ 
য়ফ? 
উত্তযঃ র্যফন কভিীয়দয যফর্নর্পর্োর্য র্নফন্ধীকযণ র্যয়লফায জনয অয়ফদন কযয়ে য়র র্যয়লফা ংক্রান্ত ভূরয 
র্নম্নরূঃ   

 র্নফন্ধীকযণ ভূরয (য়যর্জয়স্ট্রন র্প)- ৩০ টাকা  
 

গৃ্ এফং নযানয র্নভিাণকভিীয়দয চাাঁদা ংগ্র (র্ফর্ডং যান্ড কনস্ট্রাকন োকিাি াফর্িন 
কায়রকন)  

 
১। গৃ্ এফং নযানয র্নভিাণকভিীয়দয চাাঁদা ংগ্রয়য জনয অয়ফদন কযয়ে য়র প্রয়োজনীে যমাগ্যো র্ক?  

উত্তযঃ গৃ্ এফং নযানয র্নভিাণকভিীয়দয চাাঁদা ংগ্রয়য জনয অয়ফদনকাযীয কায়ছ একর্ট বফধ র্নফন্ধীকযণ ংিযা 

(য়যর্জয়স্ট্রন নাম্বায) িাকয়ে য়ফ।   

২। গৃ্ এফং নযানয র্নভিাণকভিীয়দয চাাঁদা ংগ্রয়য জনয অয়ফদন কযয়ে য়র র্ক র্ক ােক নর্িত্র প্রয়োজন? 

উত্তযঃ গৃ্ এফং নযানয র্নভিাণকভিীয়দয যফর্নর্পর্োর্য র্নফন্ধীকযণ র্যয়লফায জনয অয়ফদন কযয়ে য়র যকায়না  

ােক নর্িয়ত্রয প্রয়োজন যনআ।     

৩। গৃ্ এফং নযানয র্নভিাণকভিীয়দয চাাঁদা ংগ্রয়য জনয অয়ফদন কযয়ে য়র অয়ফদনকাযীয কে িযচ য়ফ? 
উত্তযঃ গৃ্ এফং নযানয র্নভিাণকভিীয়দয চাাঁদা ংগ্রয়য জনয অয়ফদন কযয়ে য়র র্যয়লফা ংক্রান্ত ভূরয র্নম্নরূঃ     

 চাাঁদা (াফর্িন র্প)- ৩০ টাকা  
 



গৃ্ এফং নযানয র্নভিাণকভিী  র্যফন কভিীয়দয অর্িিক ুর্ফধা প্রদান (র্ফর্ডং যান্ড অদায 
কনস্ট্রাকন োকিাি যান্ড োিয়াটি োকিাি যফর্নর্পট র্িফািয়ভণ্ট) 

 
১। গৃ্ এফং নযানয র্নভিাণকভিী  র্যফন কভিীয়দয অর্িিক ুর্ফধা প্রদায়নয জনয অয়ফদন কযয়ে য়র 

প্রয়োজনীে যমাগ্যো র্ক?   

উত্তযঃ গৃ্ এফং নযানয র্নভিাণকভিী  র্যফন কভিীয়দয অর্িিক ুর্ফধা প্রদায়নয জনয অয়ফদন কযয়ে য়র 
অয়ফদনকাযীয়ক একর্ট বফধ র্নফন্ধীকযণ ংিযায (য়যর্জয়স্ট্রন নাম্বায) র্ধকাযী য়ে য়ফ। 

 
২। গৃ্ এফং নযানয র্নভিাণকভিী  র্যফন কভিীয়দয অর্িিক ুর্ফধা প্রদায়নয জনয অয়ফদন কযয়ে য়র র্ক র্ক 

ােক নর্িত্র প্রয়োজন? 

উত্তযঃ গৃ্ এফং নযানয র্নভিাণকভিী  র্যফন কভিীয়দয অর্িিক ুর্ফধা প্রদায়নয জনয অয়ফদন কযয়ে য়র 

র্নম্নর্রর্িে ােক নর্িত্র প্রয়োজনঃ   

i) ভস্ত অয়ফদয়নয জনয র্নফন্ধীকযয়ণয (য়যর্জয়স্ট্রন) র্ফফযণ যাকাউণ্ট যেটয়ভণ্ট 
ii) যফর্নর্পর্োর্যয যাকাউয়ণ্ট জভা ড়া য়িিয র্যভাণ  

 মর্দ র্নফন্ধীকৃে (য়যর্জোিি) কভিী ভাযা র্গ্য়ে িায়কন, েয়ফ োয ভৃেুযয ংাত্র (য়িি ার্টির্পয়কট) 
iii) চভা ক্রে 

 চভায র্যর্জনার কযা যভয়ভা/ বাউচায/ যর্দ  
 িাক্তায়যয যপ্রর্ক্রন 

iv) মন্ত্রার্ে ক্রে  
 র্যর্জনার কযা যভয়ভা/ বাউচায/ যর্দ  

v) স্বাভী / স্ত্রীয যনন 
 র্নফন্ধীকৃে (য়যর্জোিি) যননয়বাগ্ী কভিীয ভৃেুযয ংাত্র (য়িি ার্টির্পয়কট)  

vi) াআয়কর ক্রে 
 র্নফন্ধীকৃে (য়যর্জোিি) র্িরায়যয র্যর্জনার এর্েয়ভট   

vii) াযীর্যক প্রর্েফন্ধকো 
 প্রর্েফন্ধকোয প্রভায়ণয জনয িাক্তায়যয ংাত্র  
 যফর্নর্পর্োর্যয অঘােপ্রাপ্ত য়েয ছর্ফ 

viii) য়ন্তযর্ষ্টর্ক্রোয িযচ   
 র্নফন্ধীকৃে (য়যর্জোিি) কভিীয ভৃেুযয ংাত্র (য়িি ার্টির্পয়কট) 
 ঞ্চায়েে/ র্ভউর্নর্যার্রর্ট প্রদত্ত ভার্ধ ফা দাকায়মিয ংাত্র 

ix) ন্তায়নয জে 



 যভর্িকযার প্রভাণ, িাক্তায়যয ংাত্র  
 র্িচাজি ার্টির্পয়কট  

x) অয়ফদনকাযীয র্নয়জয / ন্তায়নয র্ক্ষায জনয ােো  
 র্ক্ষািিীয প্রভাণ (প্রর্েষ্ঠায়নয প্রধান র্ক্ষক / ধযক্ষ প্রদত্ত ংাত্র)  
 ভাকি ীয়টয কর্ / র্ক্ষািিী ফিয়ল যম যীক্ষাে উত্তীণি য়েয়ছ োয পর    

 xi) দুঘিটনা ঘটয়র  
 র্িচাজি ার্টির্পয়কট  

xii) র্চর্কৎা ংক্রান্ত ঘটনা 
 যভর্িকযার প্রভাণ, িাক্তায়যয ংাত্র  
 র্িচাজি ার্টির্পয়কট  
 র্যর্জনার র্ফর / বাউচায  

xiii) ভৃেুয য়র  
 ভৃেুযয ংাত্র (য়িি ার্টির্পয়কট) 
 স্বাবার্ফক ভৃেুয য়র োয কাযণ িাক্তায়যয ংাত্র 
 দুঘিটনাে ভৃেুয য়র এপ অআ অয-এয কর্ এফং ভেনা েদয়ন্তয র্যয়াটি  

xiv) র্ফফায়য জনয ােো  
 র্ফফায়য যযর্জস্ট্রায/ র্ভউর্নর্যার্রর্ট/ ঞ্চায়েে কেৃিক প্রদত্ত র্ফফায়য ংাত্র (ভযায়যজ ার্টির্পয়কট) 

xv) গ্ার্ড়য চারকয়দয চকু্ষ যীক্ষা  
 িাক্তায়যয যপ্রর্ক্রন 
 ড্রাআর্বং রাআয়ি 

xvi) নযানয নর্িত্র 

৩। গৃ্ এফং নযানয র্নভিাণকভিী  র্যফন কভিীয়দয অর্িিক ুর্ফধা প্রদায়নয জনয অয়ফদন কযয়ে য়র 
অয়ফদনকাযীয কে িযচ য়ফ? 
 
উত্তযঃ গৃ্ এফং নযানয র্নভিাণকভিী  র্যফন কভিীয়দয অর্িিক ুর্ফধা প্রদায়নয জনয অয়ফদন কযয়ে য়র 
যকায়না র্যয়লফা ংক্রান্ত ভূরয প্রদান কযয়ে য়ফ না।   
 

র্ফর্ণ এফং প্রর্েষ্ঠায়নয র্নফন্ধীকযণ (য়যর্জয়স্ট্রন প  যান্ড এোর্িয়ভণ্ট)   
 

১। র্ফর্ণ এফং প্রর্েষ্ঠায়নয র্নফন্ধীকযয়ণয জনয অয়ফদন কযয়ে য়র প্রয়োজনীে যমাগ্যো র্ক?   

উত্তযঃ র্ফর্ণ এফং প্রর্েষ্ঠায়নয র্নফন্ধীকযয়ণয জনয অয়ফদন কযয়ে য়র অয়ফদনকাযীয়ক একর্ট বফধ যেি 
রাআয়য়িয র্ধকাযী য়ে য়ফ। 



 
২। র্ফর্ণ এফং প্রর্েষ্ঠায়নয র্নফন্ধীকযয়ণয জনয অয়ফদন কযয়ে য়র র্ক র্ক ােক নর্িত্র প্রয়োজন? 

উত্তযঃ র্ফর্ণ এফং প্রর্েষ্ঠায়নয র্নফন্ধীকযয়ণয জনয অয়ফদন কযয়ে য়র র্নম্নর্রর্িে ােক নর্িত্র প্রয়োজনঃ   

 বফধ যেি রাআয়ি  
 ংীদাযী কাযফায য়র ংীদার্যয়েয দর্রর (াটিনাযর্ র্িি)  
 র্রর্ভয়টি ফা প্রাআয়বট র্রর্ভয়টি যকাম্পার্ন য়র যায়ার্েয়নয স্মাযকত্র  
 অর্ধকার্যক/ ংীদাযয়দয (র্িয়যক্টয / াটিনায) োর্রকা   
 নন-ফযার্কং অর্িিক প্রর্েষ্ঠায়নয যক্ষয়ত্র অয র্ফ অআ নুয়ভাদন (িযাআয়জন)  
 আনুযয়যি এয়জর্িয যক্ষয়ত্র অআ অয র্ি এ নুয়ভাদন (িযাআয়জন)  
 পভি – X (যায়েণ্টয়ভণ্ট যরটায) 
 প্রদত্ত র্ফফযণ র্নবুির প্রভাণ কযায জনয নযানয নর্িত্র 
 প্রকৃে র্নফন্ধীকযণ ংায়ত্রয (র্যর্জনার যযর্জয়স্ট্রন ার্টির্পয়কট) ক্ষর্ে/ ার্যয়ে মাো ংক্রান্ত এপ 

অআ অয নর্ি (নকর ংায়ত্রয অয়ফদয়নয জনয)  
 
৩। র্ফর্ণ এফং প্রর্েষ্ঠায়নয র্নফন্ধীকযয়ণয জনয অয়ফদন কযয়ে য়র অয়ফদনকাযীয কে িযচ য়ফ? 
 
উত্তযঃ র্ফর্ণ এফং প্রর্েষ্ঠায়নয র্নফন্ধীকযয়ণয জনয অয়ফদন কযয়ে য়র র্যয়লফা ংক্রান্ত ভূরয র্নম্নরূঃ     

 যম র্ফর্ণয়ে যকায়না কভিচাযী যনআ - ২৫ টাকা  
 যম র্ফর্ণয়ে কভিচাযীয ংিযা ১-৫ – ৩০ টাকা  
 যম র্ফর্ণয়ে কভিচাযীয ংিযা ৬-২০ – ৪০ টাকা   
 যম র্ফর্ণয়ে কভিচাযীয ংিযা ২০-এয যফী – ১০০ টাকা  

 
 যম প্রর্েষ্ঠায়ন (য়ম যকায়না ধযয়ণয) যকায়না কভিচাযী যনআ - ২৫ টাকা  
 যম প্রর্েষ্ঠায়ন (য়ম যকায়না ধযয়ণয) কভিচাযীয ংিযা ১-৫ – ৩০ টাকা  
 যম প্রর্েষ্ঠায়ন (য়ম যকায়না ধযয়ণয) কভিচাযীয ংিযা ৬-২০ – ৫০ টাকা     
 যম প্রর্েষ্ঠায়ন (য়ম যকায়না ধযয়ণয) কভিচাযীয ংিযা ২০-এয যফী – ২৫০ টাকা  

 

র্ফর্ণ এফং প্রর্েষ্ঠায়নয র্নফন্ধীকযয়ণয নফীকযণ (র্যনুযোর প যযর্জয়স্ট্রন প  
যান্ড এোর্িয়ভণ্ট) 

 

১। র্ফর্ণ এফং প্রর্েষ্ঠায়নয র্নফন্ধীকযয়ণয নফীকযয়ণয জনয অয়ফদন কযয়ে য়র প্রয়োজনীে যমাগ্যো র্ক?   



উত্তযঃ র্ফর্ণ এফং প্রর্েষ্ঠায়নয র্নফন্ধীকযয়ণয নফীকযয়ণয জনয অয়ফদন কযয়ে য়র অয়ফদনকাযীয়ক একর্ট বফধ 

র্নফন্ধীকযণ ংিযায (য়যর্জয়স্ট্রন নাম্বায) র্ধকাযী য়ে য়ফ। 

২। র্ফর্ণ এফং প্রর্েষ্ঠায়নয র্নফন্ধীকযয়ণয নফীকযয়ণয জনয অয়ফদন কযয়ে য়র র্ক র্ক ােক নর্িত্র 

প্রয়োজন? 

উত্তযঃ র্ফর্ণ এফং প্রর্েষ্ঠায়নয র্নফন্ধীকযয়ণয নফীকযয়ণয জনয অয়ফদন কযয়ে য়র র্নম্নর্রর্িে ােক নর্িত্র 

প্রয়োজনঃ   

 প্রকৃে র্নফন্ধীকযণ ংাত্র (র্যর্জনার যযর্জয়স্ট্রন ার্টির্পয়কট) 
 বফধ যেি রাআয়ি   
 কভিচাযীয র্ফফৃর্ে  
 প্রদত্ত র্ফফযণ র্নবুির প্রভাণ কযায জনয নযানয নর্িত্র 

৩। র্ফর্ণ এফং প্রর্েষ্ঠায়নয র্নফন্ধীকযয়ণয নফীকযয়ণয জনয অয়ফদন কযয়ে য়র অয়ফদনকাযীয কে িযচ য়ফ? 
 
উত্তযঃ র্ফর্ণ এফং প্রর্েষ্ঠায়নয র্নফন্ধীকযয়ণয নফীকযয়ণয জনয অয়ফদন কযয়ে য়র র্যয়লফা ংক্রান্ত ভূরয 
র্নম্নরূঃ     

 যম র্ফর্ণয়ে যকায়না কভিচাযী যনআ - ২৫ টাকা  
 যম র্ফর্ণয়ে কভিচাযীয ংিযা ১-৫ – ৩০ টাকা  
 যম র্ফর্ণয়ে কভিচাযীয ংিযা ৬-২০ – ৪০ টাকা   
 যম র্ফর্ণয়ে কভিচাযীয ংিযা ২০-এয যফী – ১০০ টাকা  

 
 যম প্রর্েষ্ঠায়ন (য়ম যকায়না ধযয়ণয) যকায়না কভিচাযী যনআ - ২৫ টাকা  
 যম প্রর্েষ্ঠায়ন (য়ম যকায়না ধযয়ণয) কভিচাযীয ংিযা ১-৫ – ৩০ টাকা  
 যম প্রর্েষ্ঠায়ন (য়ম যকায়না ধযয়ণয) কভিচাযীয ংিযা ৬-২০ – ৫০ টাকা     
 যম প্রর্েষ্ঠায়ন (য়ম যকায়না ধযয়ণয) কভিচাযীয ংিযা ২০-এয যফী – ২৫০ টাকা  

 

র্ফর্ণ এফং প্রর্েষ্ঠায়নয র্নফন্ধীকযয়ণয র্যফেিয়নয র্ফজ্ঞর্প্ত (যনার্ট প যচঞ্জ আন যযর্জয়স্ট্রন 
প  যান্ড এোর্িয়ভণ্ট)  
 
১। র্ফর্ণ এফং প্রর্েষ্ঠায়নয র্নফন্ধীকযয়ণয র্যফেিয়নয র্ফজ্ঞর্প্তয জনয অয়ফদন কযয়ে য়র প্রয়োজনীে যমাগ্যো 

র্ক?   



উত্তযঃ র্ফর্ণ এফং প্রর্েষ্ঠায়নয র্নফন্ধীকযয়ণয র্যফেিয়নয র্ফজ্ঞর্প্তয জনয অয়ফদন কযয়ে য়র অয়ফদনকাযীয়ক 

একর্ট বফধ র্নফন্ধীকযণ ংিযায (য়যর্জয়স্ট্রন নাম্বায) র্ধকাযী য়ে য়ফ। 

২। র্ফর্ণ এফং প্রর্েষ্ঠায়নয র্নফন্ধীকযয়ণয র্যফেিয়নয র্ফজ্ঞর্প্তয জনয জনয অয়ফদন কযয়ে য়র র্ক র্ক ােক 

নর্িত্র প্রয়োজন? 

উত্তযঃ র্ফর্ণ এফং প্রর্েষ্ঠায়নয র্নফন্ধীকযয়ণয র্যফেিয়নয র্ফজ্ঞর্প্তয জনয অয়ফদন কযয়ে য়র র্নম্নর্রর্িে ােক 

নর্িত্র প্রয়োজনঃ   

 বফধ র্নফন্ধীকযণ ংাত্র (য়যর্জয়স্ট্রন ার্টির্পয়কট)   
 বফধ যেি রাআয়ি  
 ংীদাযী কাযফায য়র ংীদার্যয়েয দর্রর (াটিনাযর্ র্িি)  
 র্রর্ভয়টি ফা প্রাআয়বট র্রর্ভয়টি যকাম্পার্ন য়র যায়ার্েয়নয স্মাযকত্র  
 অর্ধকার্যক/ ংীদাযয়দয (র্িয়যক্টয/ াটিনায) োর্রকা   
 নন-ফযার্কং অর্িিক প্রর্েষ্ঠায়নয যক্ষয়ত্র অয র্ফ অআ নুয়ভাদন (িযাআয়জন)  
 আনুযয়যি এয়জর্িয যক্ষয়ত্র অআ অয র্ি এ নুয়ভাদন (িযাআয়জন)  
 পভি – X (যায়েণ্টয়ভণ্ট যরটায) 
 কভিচাযীয়দয মূ্পণি এফং ফিয়ল যয়টরয়ভয়ণ্টয নুকৃর্ে (কর্ প পুর যাণ্ড পাআনার যয়টরয়ভণ্ট)  
 প্রকৃে র্নফন্ধীকযণ ংায়ত্রয (র্যর্জনার যযর্জয়স্ট্রন ার্টির্পয়কট) ক্ষর্ে/ ার্যয়ে মাো ংক্রান্ত এপ 

অআ অয নর্ি (নকর ংায়ত্রয অয়ফদয়নয জনয)  
 
৩। র্ফর্ণ এফং প্রর্েষ্ঠায়নয র্নফন্ধীকযয়ণয র্যফেিয়নয র্ফজ্ঞর্প্তয জনয অয়ফদন কযয়ে য়র অয়ফদনকাযীয কে 
িযচ য়ফ? 
 
উত্তযঃ র্ফর্ণ এফং প্রর্েষ্ঠায়নয র্নফন্ধীকযয়ণয র্যফেিয়নয র্ফজ্ঞর্প্তয জনয অয়ফদন কযয়ে য়র র্যয়লফা ংক্রান্ত 
ভূরয র্নম্নরূঃ     

 যম র্ফর্ণয়ে যকায়না কভিচাযী যনআ - ১০ টাকা   
 যম র্ফর্ণয়ে কভিচাযীয ংিযা ১-৫ – ২০ টাকা   
 যম র্ফর্ণয়ে কভিচাযীয ংিযা ৬-২০ – ২৫ টাকা    
 যম র্ফর্ণয়ে কভিচাযীয ংিযা ২০-এয যফী – ৫০ টাকা   

 
 যম প্রর্েষ্ঠায়ন (য়ম যকায়না ধযয়ণয) যকায়না কভিচাযী যনআ - ১০ টাকা  
 যম প্রর্েষ্ঠায়ন (য়ম যকায়না ধযয়ণয) কভিচাযীয ংিযা ১-৫ – ২০ টাকা   
 যম প্রর্েষ্ঠায়ন (য়ম যকায়না ধযয়ণয) কভিচাযীয ংিযা ৬-২০ – ২৫ টাকা     



 যম প্রর্েষ্ঠায়ন (য়ম যকায়না ধযয়ণয) কভিচাযীয ংিযা ২০-এয যফী – ৫০ টাকা  
 
 

ফযফােী প্রর্েষ্ঠান, র্ভর্ে এফং ফার্ণর্জযক ংস্থায র্নফন্ধীকযণ (য়যর্জয়স্ট্রন প পাভি, 
যাাআর্ট যান্ড নন-যের্িং কয়িায়যন) 
 
১। ফযফােী প্রর্েষ্ঠান, র্ভর্ে এফং ফার্ণর্জযক ংস্থায র্নফন্ধীকযয়ণয জনয অয়ফদন কযয়ে য়র প্রয়োজনীে 

যমাগ্যো র্ক?   

উত্তযঃ ফযফােী প্রর্েষ্ঠান, র্ভর্ে এফং ফার্ণর্জযক ংস্থায র্নফন্ধীকযয়ণয জনয অয়ফদন কযয়ে য়র 
অয়ফদনকাযীয়ক র্িভফয়েয ফার্ন্দা য়ে য়ফ। 
 

২। ফযফােী প্রর্েষ্ঠান, র্ভর্ে এফং ফার্ণর্জযক ংস্থায র্নফন্ধীকযয়ণয জনয অয়ফদন কযয়ে য়র র্ক র্ক ােক 

নর্িত্র প্রয়োজন? 

উত্তযঃ ফযফােী প্রর্েষ্ঠান, র্ভর্ে এফং ফার্ণর্জযক ংস্থায র্নফন্ধীকযয়ণয জনয অয়ফদন কযয়ে য়র র্নম্নর্রর্িে 

ােক নর্িত্র প্রয়োজনঃ   

 অয়ফদনকাযীয ছর্ফ র্যচেত্র - কেৃিক্ষ-ভণ্ডরীয প্রিভ দয়যয জনয (পােি গ্বর্নিং ফর্ি যভম্বায)  

 যফযকাযী যক্ষয়ত্রয জনয ভার্রকানায প্রভাণত্র   

 উমুক্ত কেৃিক্ষ ফা জর্ভ / বফয়নয ভার্রক প্রদত্ত এন  র্ (য়না ফয়জকন ার্টির্পয়কট)- যকাযী 

জর্ভ/ বফয়নয জনয ফাধযোভূরক 

 

৩। ফযফােী প্রর্েষ্ঠান, র্ভর্ে এফং ফার্ণর্জযক ংস্থায র্নফন্ধীকযয়ণয জনয অয়ফদন কযয়ে য়র অয়ফদনকাযীয 
কে িযচ য়ফ? 
 
উত্তযঃ ফযফােী প্রর্েষ্ঠান, র্ভর্ে এফং ফার্ণর্জযক ংস্থায র্নফন্ধীকযয়ণয জনয অয়ফদন কযয়ে য়র র্যয়লফা 
ংক্রান্ত ভূরয র্নম্নরূঃ     

 র্নফন্ধীকযণ ভূরয (য়যর্জয়স্ট্রন র্প)- ১৫০ টাকা   
 
 
 



স্মাযকর্রর্ এফং র্ফর্ধর্নেভ ংয়াধন (যায়ভণ্ডয়ভণ্ট প যভয়ভায যাণ্ডাভ যান্ড যযগুয়রন)   
 
১। স্মাযকর্রর্ এফং র্ফর্ধর্নেভ ংয়াধয়নয জনয অয়ফদন কযয়ে য়র প্রয়োজনীে যমাগ্যো র্ক?   

উত্তযঃ স্মাযকর্রর্ এফং র্ফর্ধর্নেভ ংয়াধয়নয জনয অয়ফদন কযয়ে য়র অয়ফদনকাযীয়ক র্িভফয়েয ফার্ন্দা 
য়ে য়ফ।   
 
২। স্মাযকর্রর্ এফং র্ফর্ধর্নেভ ংয়াধয়নয জনয অয়ফদন কযয়ে য়র র্ক র্ক ােক নর্িত্র প্রয়োজন? 

উত্তযঃ স্মাযকর্রর্ এফং র্ফর্ধর্নেভ ংয়াধয়নয জনয অয়ফদন কযয়ে য়র র্নম্নর্রর্িে ােক নর্িত্র প্রয়োজনঃ   

স্মাযকর্রর্ এফং র্ফর্ধর্নেভ ংয়াধয়নয নুভর্েয়ত্রয (াযর্ভন যরটায) জনযঃ  
 ফিয়ল ফাৎর্যক র্যটায়নিয যর্য়দয স্ব-প্রেযর্েে পয়টাকর্  
 V নং পভি   

 
স্মাযকর্রর্ এফং র্ফর্ধর্নেভ ংয়াধয়নয নুয়ভাদনয়ত্রয (কনপায়ভিন যরটায) জনযঃ  

 ফিয়ল ফাৎর্যক র্যটায়নিয যর্য়দয স্ব-প্রেযর্েে পয়টাকর্  
 এ র্জ এভ (যানুোর যজনায়যর র্ভর্টং)-এয র্ফফযয়ণয স্ব-প্রেযর্েে পয়টাকর্ 
 VI নং পভি  (মূ্পণি বর্েি কযা)   

 
৩। স্মাযকর্রর্ এফং র্ফর্ধর্নেভ ংয়াধয়নয জনয অয়ফদন কযয়ে য়র অয়ফদনকাযীয কে িযচ য়ফ? 
 
উত্তযঃ স্মাযকর্রর্ এফং র্ফর্ধর্নেভ ংয়াধয়নয জনয অয়ফদন কযয়ে য়র র্যয়লফা ংক্রান্ত ভূরয র্নম্নরূঃ     
যকাযী ভূরযঃ ৫০ টাকা  
  

ফাৎর্যক র্যটানি পাআর (যানুোর পাআর্রং প র্যটানি) 
 

১। ফাৎর্যক র্যটানি পাআর (যানুোর পাআর্রং প র্যটানি)-এয জনয অয়ফদন কযয়ে য়র প্রয়োজনীে যমাগ্যো 

র্ক?   

উত্তযঃ ফাৎর্যক র্যটানি পাআর (যানুোর পাআর্রং প র্যটানি)-এয জনয অয়ফদন কযয়ে য়র অয়ফদনকাযীয়ক 
র্িভফয়েয ফার্ন্দা য়ে য়ফ।   
 



২। ফাৎর্যক র্যটানি পাআর (যানুোর পাআর্রং প র্যটানি)-এয জনয অয়ফদন কযয়ে য়র র্ক র্ক ােক 

নর্িত্র প্রয়োজন? 

উত্তযঃ ফাৎর্যক র্যটানি পাআর (যানুোর পাআর্রং প র্যটানি)-এয জনয অয়ফদন কযয়ে য়র র্নম্নর্রর্িে 

ােক নর্িত্র প্রয়োজনঃ   

 ার্টিপায়েি চাটিািি যাকাউণ্টাণ্ট দ্বাযা র্নযীর্ক্ষে অে ফযয়েয র্াফ (চরর্ে অর্িিক ফছয়যয জনয), 
যাাআর্টয যপ্রর্য়িণ্ট এফং যয়ক্রটার্যয দ্বাযা স্বাক্ষযীকৃে   

 যাাআর্টয ফাৎর্যক র্যয়াটি (চরর্ে অর্িিক ফছয়যয জনয) 
 র্যচারন র্ভর্ে (গ্বর্নিং ফর্ি) এফং                    (এর্ির্কঊর্টব কর্ভর্ট) দযয়দয নাভ, র্িকানা 

এফং জীর্ফকায র্রে (যফেিী অর্িিক ফছয়যয জনয) 
 VI নং পভি  (মূ্পণি বর্েি কযা)   

 
৩। ফাৎর্যক র্যটানি পাআর (যানুোর পাআর্রং প র্যটানি)-এয জনয অয়ফদন কযয়ে য়র অয়ফদনকাযীয কে 
িযচ য়ফ? 
 
উত্তযঃ ফাৎর্যক র্যটানি পাআর (যানুোর পাআর্রং প র্যটানি)-এয জনয অয়ফদন কযয়ে য়র র্যয়লফা ংক্রান্ত 
ভূরয র্নম্নরূঃ     
যকাযী ভূরযঃ ৫০ টাকা 

দর্রয়রয প্রেযর্েে নুকৃর্ে (ার্টিপায়েি কর্ প র্িি) 

১। দর্রয়রয প্রেযর্েে নুকৃর্েয জনয অয়ফদন কযয়ে য়র প্রয়োজনীে যমাগ্যো র্ক?   

উত্তযঃ দর্রয়রয প্রেযর্েে নুকৃর্েয জনয অয়ফদন কযয়ে য়র অয়ফদনকাযীয কায়ছ একর্ট বফধ দর্রর ংিযা 
(র্িি নং) িাকয়ে য়ফ।  
 
২। দর্রয়রয প্রেযর্েে নুকৃর্েয জনয অয়ফদন কযয়ে য়র র্ক র্ক ােক নর্িত্র প্রয়োজন? 

উত্তযঃ দর্রয়রয প্রেযর্েে নুকৃর্েয জনয অয়ফদন কযয়ে য়র যকায়না ােক নর্িত্র প্রয়োজন যনআ।    

 
৩। দর্রয়রয প্রেযর্েে নুকৃর্েয জনয অয়ফদন কযয়ে য়র অয়ফদনকাযীয কে িযচ য়ফ? 
 
উত্তযঃ র্ফবাগ্ীে যার্িয়কন দ্বাযা ৃষ্ট দর্রয়রয নুকৃর্েয়ে কেগুর্র ৃষ্ঠা অয়ছ, োয উয র্নবিয কয়য 
র্যয়লফায ভূরয। এয র্ফলদ র্ফফযণ র্নম্নানুরূঃ  



 নুন্ধান ফাফয়দ ( ার্চিং র্প)  - ২ টাকা  
 ভুরযােন ফাফয়দ (এর্েয়ভন র্প) – ২ টাকা  
 অেকারীন র্যয়লফা ফাফয়দ (অযয়জণ্ট র্প) – ৪ টাকা (ঐর্িক)  
 নুকৃর্ে ফাফয়দ (কর্ং র্প) – দর্রয়রয ৃষ্ঠা ংিযা প্রর্ে – ৭.৫০ টাকা  
 ভুদ্রাক শুল্ক (েযাম্প র্িউর্ট) – ১০ টাকা 

 

ির্েোয়নয প্রেযর্েে নুকৃর্ে (ার্টিপায়েি কর্ প অয  অয)    

১। ির্েোয়নয প্রেযর্েে নুকৃর্েয জনয অয়ফদন কযয়ে য়র প্রয়োজনীে যমাগ্যো র্ক?   

উত্তযঃ ির্েোয়নয প্রেযর্েে নুকৃর্েয জনয অয়ফদন কযয়ে য়র অয়ফদনকাযীয কায়ছ একর্ট বফধ যভৌজা নং 
এফং ির্েোন নং (অয  অয নং) িাকয়ে য়ফ।   
 
২। ির্েোয়নয প্রেযর্েে নুকৃর্েয জনয অয়ফদন কযয়ে য়র র্ক র্ক ােক নর্িত্র প্রয়োজন? 

উত্তযঃ ির্েোয়নয প্রেযর্েে নুকৃর্েয জনয অয়ফদন কযয়ে য়র র্নম্নর্রর্িে ােক নর্িত্র প্রয়োজনঃ   

 যম ির্েোয়নয জনয অয়ফদন কযা য়েয়ছ োয টযায়িয যর্দ (টযাি র্যর্প্ট প র্যয়কায়েয়েি অয  
অয)  

 
৩। ির্েোয়নয প্রেযর্েে নুকৃর্েয জনয অয়ফদন কযয়ে য়র অয়ফদনকাযীয কে িযচ য়ফ? 
 
উত্তযঃ ির্েোয়নয প্রেযর্েে নুকৃর্েয জনয অয়ফদন কযয়ে য়র র্যয়লফা ংক্রান্ত ভূরয র্নম্নরূঃ 

 ির্েোন ফাফয়দ  
 অয়ফদন ফাফয়দ ( যার্িয়কন র্প)  - ১০ টাকা   
 প্রভাণ ফাফয়দ (য়ির্ণ্টয়কন র্প) – ১০ টাকা  
 প্রয়েযকর্ট র্ের্যক্ত ৃষ্ঠা ফাফয়দ (এবর্য এিো যজ) – ১০ টাকা  

 
 ভানর্চত্র ফাফয়দ  

 অয়ফদন ফাফয়দ ( যার্িয়কন র্প)  - ১০ টাকা   
 প্রভাণ ফাফয়দ (য়ির্ণ্টয়কন র্প) – ১০ টাকা  
 ভানর্চয়ত্রয প্রয়েযকর্ট র্ের্যক্ত ৃষ্ঠা ফাফয়দ (এবর্য এিো যজ প ভযা) – ১০ টাকা  

 
 
 



জর্ভ-ংক্রান্ত েিযার্দ প্রদান (আুযয়েি প িট আনপযয়ভন)  

১। জর্ভ-ংক্রান্ত েিযার্দ প্রদায়নয জনয অয়ফদন কযয়ে য়র প্রয়োজনীে যমাগ্যো র্ক?    

উত্তযঃ জর্ভ-ংক্রান্ত েিযার্দ প্রদায়নয জনয অয়ফদন কযয়ে য়র অয়ফদনকাযীয কায়ছ একর্ট বফধ যভৌজা নং এফং 
জর্ভ নং (িট নং) িাকয়ে য়ফ।   
 
২। জর্ভ-ংক্রান্ত েিযার্দ প্রদায়নয জনয অয়ফদন কযয়ে য়র র্ক র্ক ােক নর্িত্র প্রয়োজন? 

উত্তযঃ জর্ভ-ংক্রান্ত েিযার্দ প্রদায়নয জনয অয়ফদন কযয়ে য়র র্নম্নর্রর্িে ােক নর্িত্র প্রয়োজনঃ   

 যম জর্ভয েয়িযয জনয অয়ফদন কযা য়েয়ছ োয টযায়িয যর্দ (টযাি র্যর্প্ট প র্যয়কায়েয়েি িট)   
 
৩। জর্ভ-ংক্রান্ত েিযার্দ প্রদায়নয জনয অয়ফদন কযয়ে য়র অয়ফদনকাযীয কে িযচ য়ফ? 
 
উত্তযঃ জর্ভ-ংক্রান্ত েিযার্দ প্রদায়নয জনয অয়ফদন কযয়ে য়র র্যয়লফা ংক্রান্ত ভূরয র্নম্নরূঃ 

 জর্ভয েিযার্দ ফাফয়দ  
 অয়ফদন ফাফয়দ ( যার্িয়কন র্প)  - ১০ টাকা   
 প্রভাণ ফাফয়দ (য়ির্ণ্টয়কন র্প) – ১০ টাকা  

 
 ভানর্চত্র ফাফয়দ (মর্দ চাো য়ে িায়ক)  

 অয়ফদন ফাফয়দ ( যার্িয়কন র্প)  - ১০ টাকা   
 প্রভাণ ফাফয়দ (য়ির্ণ্টয়কন র্প) – ১০ টাকা  

 
 

অয়েোয়স্ত্রয নুভর্েত্র প্রদান (আুযয়েি প পাোযঅভি  রাআয়ি)  

১। অয়েোয়স্ত্রয নুভর্েত্র প্রদায়নয জনয অয়ফদন কযয়ে য়র প্রয়োজনীে যমাগ্যো র্ক?    

উত্তযঃ অয়েোয়স্ত্রয নুভর্েত্র প্রদায়নয জনয অয়ফদন কযয়ে য়র  
 অয়ফদনকাযীয নুযনেভ ফে ২১ ফছয য়ে য়ফ।  
 অয়ফদনকাযীয়ক র্িভফয়েয ফার্ন্দা য়ে য়ফ।  

 
২। অয়েোয়স্ত্রয নুভর্েত্র প্রদায়নয জনয অয়ফদন কযয়ে য়র র্ক র্ক ােক নর্িত্র প্রয়োজন? 

উত্তযঃ অয়েোয়স্ত্রয নুভর্েত্র প্রদায়নয জনয অয়ফদন কযয়ে য়র র্নম্নর্রর্িে ােক নর্িত্র প্রয়োজনঃ   



i) র্যচেত্র (এর্ক/ ায়াটি/ যান কািি/ ড্রাআর্বং রাআয়ি/ যযন কািি/ যকাযী র্যচেত্র/ প্রর্েযক্ষা 
র্ফবায়গ্য র্যচেত্র)  
ii) ফেয়য প্রভাণত্র (এর্ক/ ায়াটি/ যান কািি/ ড্রাআর্বং রাআয়ি/ যযন কািি/ ভযার্েকুয়রন যীক্ষায 
োির্ভট কািি/ জয়েয ংাত্র)  
iii) এ র্ি  প্রদত্ত ফাস্থায়নয ংাত্র 
iv) একর্ট যেীন ায়াটি ভায়য ছর্ফ  
v) যনাফার্নীয়ে চাকযীয ংাত্র (য়নাফার্নীয কভিচাযীয়দয জনয)  
vi) াভর্যক ফযর্ক্তয়দয জনয অেকয়যয প্রভাণত্র  
vii) াযীর্যক ুস্থোয প্রভাণত্র (য়ভর্িকযার র্পটয়ন ার্টির্পয়কট)  
viii) র্ি এপ  প্রদত্ত এন  র্ (মর্দ ১০ র্কয়রার্ভটায়যয ভয়ধয যকায়না জের িায়ক)  
ix) ১০ র্কয়রার্ভটায়যয ভয়ধয যকায়না জের যনআ – এআ ভয়ভি র্ফ র্ি  প্রদত্ত ংাত্র  
 
৩। অয়েোয়স্ত্রয নুভর্েত্র প্রদায়নয জনয অয়ফদন কযয়ে য়র অয়ফদনকাযীয কে িযচ য়ফ? 
 
উত্তযঃ অয়েোয়স্ত্রয নুভর্েত্র প্রদায়নয জনয অয়ফদন কযয়ে য়র র্যয়লফা ংক্রান্ত ভূরয র্নম্নরূঃ 

 র্যবরবায এফং র্স্তর- ২৫০ টাকা প্রর্ে ফছয  
 ফনু্দয়কয রাআয়ি- ১০০ টাকা প্রর্ে ফছয  

 

 

 
 
 


